Rekenkamercommissie Meerssen

PERSBERICHT

“Ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie van Meerssen onderzocht”
Met de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Meerssen is de afgelopen dertien
jaren ongeveer een miljoen euro gemoeid. Ongeveer de helft van dat bedrag is besteed aan externe
bureaus die bij de organisatieontwikkeling werden ingeschakeld. De andere helft betreft binnen het
gemeentelijke apparaat gemaakte personeelskosten.
Hoewel de commissie in haar rapport ‘In de Meerssense maat’ geen oordeel uitspreekt over de vraag of
inspanningen het een en ander nog moet gebeuren. Ook had de ontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie sneller kunnen verlopen.
Achteraf bezien zijn onjuiste inschattingen gemaakt en heeft de gemeente steken laten vallen bij de
formulering van opdrachten aan externe bureaus en bij het volgen van de uitvoering van deze
opdrachten. Ook heeft de rekenkamercommissie geconstateerd dat de verhoudingen in de ambtelijke
sfeer vertroebeld zijn en de gemeenteraad wantrouwend staat tegenover de informatieverstrekking over
personeels-en organisatieaangelegenheden.
De rekenkamercommissie doet tien aanbevelingen om met de organisatieontwikkeling een doorstart te
maken en de verhoudingen in het gemeentelijke apparaat weer te normaliseren. Een deel van de
aanbevelingen heeft betrekking op een betere selectie en uitgebreidere begeleiding van
externe bureaus en het beter van te voren vastleggen van de verwachte resultaten. Ook raadt de
Rekenkamercommissie aan de informatie over de organisatie en de formatie van het gemeentelijke
apparaat en de communicatie met de gemeenteraad over de organisatieontwikkeling te verbeteren.
De gemeenteraad zelf moet kritisch kijken naar de eigen controlerende rol bij dit soort projecten. Gezien
de politieke lading van dit project had de raad eerder naar externe expertise moeten vragen.
In het rapport zijn uitgebreide reacties van de burgemeester en secretaris van de gemeente Meerssen
opgenomen.
Met het onderzoek naar de organisatieontwikkeling van de gemeente Meerssen tussen 1993 en 2006
rondt de Rekenkamercommissie haar derde onderzoek af.
De rekenkamercommissie werd begin 2006 opgericht en zij ondersteunt de gemeenteraden van de
aangesloten gemeenten. Meer informatie over de rekenkamercommissie is te vinden op
www.rekenkamercie-zl.nl.
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